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Aika   30.9.2019 klo 18.30 

Paikka  Kuopion Keilahalli 

Läsnä     

  Arto Pesonen, puheenjohtaja 

 Keijo Kekäläinen 

Anni Haataja 

Kari Kärkkäinen 

Keijo Pitkänen 

Arto Hyvönen  

Anne-Riitta Anolin 

Risto Kyttä 

 

Estynyt  Hannu Muukkonen 

 

 

                

 
 

1. Kokouksen avaus 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksytty edellisen kokouksen lopuksi. 

 

4. Toimikuntien asiat 

 

Rahastonhoitaja 

Tilillä tällä hetkellä 4.325,40 euroa (junioritilillä 1.802.75 euroa). Käytiin läpi 

sekä päätettiin hyväksyä ja allekirjoittaa tasekirja keilakaudelta 18-19 ja 

lähettää se eteenpäin tilin tarkastajalle. 

 

 

Rahastonhoitajalle tulevat maksutiedot SKL:n lomakkeella toimitettuna. 

 

 

Kilpailutoimikunta 

Kilpailukalenteri hyväksytty ja näkyvissä Kuopion keilailuliiton sivuilla. 

Kuopion keilailuliiton henkilökohtainen mestaruuskilpailu ratkaistaan viime 

vuoden malliin. Pisteitä kerätään kauden mittaan erikoiskilpailuista. Siilijärven 

keilahalli tulee myös kilpailuun mukaan. Henkilökohtaisen mestaruuskisan 

kilpailu seuranta taulukko joudutaan koodaamaan uudelleen Siilijärven 

keilahallin tultua mukaan uudelleen. 
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Kuopioon tulossa SM-liiga kierros, päätettiin että ne jotka tekevät talkootöitä 

saavat korvauksen uhraamastaan ajasta korvauksen. 

 

Liittomylly kierrokselle päätettiin lähettää miesten veteraanijoukkue, naisten 

joukkue sekä nuorten/junioreiden joukkue. Liittomyllyistä Kuopion 

keilailuliitto maksaa osallistumismaksut sekä korvaa kilometri kustannuksia 

entiseen tapaan. 

 

Veteraanien maanantai ja tiistai kisat ovat hallien vastuulla alusta loppuun. 

 

 

Tiedotustoimikunta 

Savon Sanomat toimivat ok.  

 

SKL päivittää kotisivujaan. On päätetty, että Kuopion keilailuliitto hakee 

uusia tunnuksia SKL sivuille, jotta paikallisia kilpailuja saadaan siirrettyä SKL 

kilpailukalenteriin.  

 

Kuopion keilailuliiton sivuilta saatava poistettua Bowl Dinner keilahalli, joka 

on lopettanut toimintansa. Poistamiseen tarvitaan yrityspalvelujen palveluja. 

 

 

Aktivointitoimikunta 

Siilijärvelle on tullut uusia junioreita, harjoituksia jatketaan edelleen. Kuopion 

keilahallissa harjoitukset jatkuvat edelliseen tapaan ja osa junioreista 

hommannut jo omia varusteita. Rauhalahden junioritoiminta keilailuliiton 

puolesta on lopetettu. 

 

Junnutour matkoista maksetaan edelleen korvausta viime vuoden tapaan. 

 

 

 

 

6. Muut asiat 

Pöytäkirja päätetään hyväksyä jatkossa aina kokousten lopussa. 

 

Päätetty hankkia toimikuntien käyttöön keilakortteja talouden sallimissa 

rajoissa. 

 

 

 

    7. Seuraava kokous  

Johtokunnan kokous 28.10.2019 klo 18.00 sekä yleinen tilikokous klo 19.00 

eteenpäin Kuopion keilahallissa. 
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Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45. 

 

8. Kokouspöytäkirja hyväksyttiin. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

Arto Pesonen                            Anni Haataja 

puheenjohtaja      sihteeri  

 

 

Allekirjoitukset alkuperäisessä pöytäkirjassa. 


